Ponad 1 mln zł na wakacyjne remonty w placówkach oświatowych

Gminne jednostki oświatowe jak co roku wykorzystują czas wakacji na remonty. W „Misiu
Uszatku” modernizowane są łazienki dla dzieci, w Szkole Podstawowej nr przebudowano
m.in. instalację przeciwpożarową, a w Golicach będzie ścieżka sensoryczna.
- Na razie to plac budowy, ale oczyma wyobraźni już widzę motyle i kwiatki na ścianach –
mówi Kamila Łopusiewicz, dyrektorka Przedszkola nr „Miś Uszatek”, pokazując
remontowaną łazienkę dla 6-latków. Ma przypominać wiosenną łąkę. Dlatego na ścianach
będą układane z kawałków kolorowych kafli kwiaty i motyle. Tematem przewodnim w
drugiej łazience, dla 5-latków, jest kosmos. - Tam na ścianie pojawi się...rakieta – opowiada
dyrektorka. Na remont obu pomieszczeń przedszkole dostało z budżetu gminy 100 tys. zł.
Ale to nie wszystko, bo za 20 tys. zł dyrektorka mogła jeszcze kupić urządzenia do zajęć
integracji sensorycznej.

Radość w głosie słuchać też u Moniki Bugielskiej, dyrektorki Szkoły Podstawowej nr , bo w
placówce też wiele się w czasie wakacji robi. Po przebudowie instalacji przeciwpożarowej,
na którą szkoła dostała 9 tys. zł, przyszedł czas na modernizację korytarzy i klatek
schodowych oraz remont niektórych sal i pokoju nauczycielskiego. Na wypakowanie czekają
już też nowe meble.
Klatki schodowe modernizowane są też w Przedszkolu nr 1 „Jarzębinka” i w podstawówce nr
1. W szkole zmodernizowano już też układ centralnego ogrzewania, w planach jest zakup
urządzeń na plac zabaw, które ułatwiają integrację sensoryczną. Potężna inwestycja za
ponad 200 tys. zł czeka też przedszkole nr 4 „Krasnal Hałabała”, gdzie będzie
modernizowana instalacja wodna. Z kolei szkoła w Golicach kupiła urządzenia na plac
zabaw, gdzie będzie ścieżka sensoryczna, ma też nowe ogrodzenie. Ponad 100 tys. zł gmina
przeznaczyła też na modernizację pokrycia dachowego w żłobku samorządowym, a 5 tys. zł
na przebudowę rozdzielni prądu.
Mówiąc o inwestycjach w placówkach oświatowych nie można też zapominać, że trwa
budowa sali gimnastycznej przy „trójce” (4,4 mln zł), termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej nr 2 (1,5 mln zł), zakończyła się budowa Szkoły Podstawowej w Kunowicach
(12 mln zł). Gdy zsumuje się inwestycje oświatowe realizowane w tym roku okazuje się, że
przeznaczono na nie rekordową kwotę blisko 19 mln zł.
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